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De 2e helft
Na een mooie zomer zijn we al
weer aan het eind van
september. De Schiedamse
raad heeft een volle agenda
tot de winter. Zo staat in
november bijvoorbeeld de
begroting op de agenda. Dit
jaar extra belangrijk door de
Coronacrisis. Wij zullen u
natuurlijk op de hoogte
houden van de activiteiten van
de VVD Schiedam.
Kijk voor de gehele agenda
van de Gemeenteraad hier.

Informatie voor
ondernemers
De gemeente Schiedam heeft
voor ondernemers die
getroffen zijn door de impact
van het Coronavirus een
aparte informatiepagina
opgezet. Wij verwijzen alle
ondernemers met vragen of
problemen graag naar deze
pagina. Wij wensen hen veel
sterkte in deze economisch
moeilijke tijd. Wij horen graag
van ondernemers hoe de VVD
Schiedam hen mogelijk kan
helpen door problemen of
oplossingen aan te dragen in
de raad. Neemt u contact op
via ons Twitter account
@SchiedamVVD of via email:
vvd.sdam@gmail.com

VVD Schiedam

Tijdens de Gemeenteraad van 29 september heeft de raad
ingestemd met de Woonvisie. Een belangrijk document
waarin Schiedam haar visie beschrijft voor de komende 20
jaar. Schiedam zal hard
aan de slag gaan om veel
nieuwe woningen te
bouwen. Ook zullen
bestaande woningen
verbeterd worden en/of
verduurzaamd. Schiedam
is bezig met grote
projecten zoals
Schieveste en S’Maak.
Maar ook voor kleinere
projecten is aandacht.
Bijvoorbeeld de
Houthavens en Kethel.
Wethouder Fahid
Minhas die veel zorg en
tijd aan de Woonvisie heeft besteed zegt in het voorwoord:
“De groei die Schiedam de komende jaren gaat doormaken, biedt
immers enorme kansen om de kwaliteit van de stad gericht te
verbeteren.” Dat is precies waar de VVD zich voor zal inzetten.
Goede nieuwe woningen in een groen, veilig en leefbaar
Schiedam. Wij kijken uit naar al deze mooie ontwikkelingen
in de komende jaren! Lees de hele woonvisie hier.
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Sport in Schiedam: Nieuw Graswicket
Hermes DVS
Raadslid Bertus Feelders is
woordvoerder sport in de VVDfractie. Naar aanleiding van de
opening van de graswicket bij Hermes
DVS spraken we met hem over sport
in Schiedam en cricket in het
bijzonder.
Waarom is sport belangrijk voor Schiedam
en waarom wilde je graag woordvoerder
sport worden?
Bertus: “Als sporter in hart en nieren
-ik heb een actief sportverleden; judo,
zwemmen, voetbal en triatlon- draag
ik de Schiedamse sportverenigingen
Opening nieuw graswicket Hermes DVS. Daarbij aanwezig; 1e team, wethouder sport
een warm hart toe. Ook heb ik een
Fahid Minas, Bettie Timmer voorzitter KNCB en Wil van wijk als promotor van de
aantal jaren als trainer een bijdrage
cricketsport in Schiedam.
mogen leveren in de triatlonsport.
Vanuit die ervaring heb ik
meegekregen hoe ongelofelijk belangrijk sporten is binnen een samenleving.”
Wat heeft Schiedam de afgelopen jaren bereikt op sportgebied?
Bertus: “Ik ben erg trots op wat we in Schiedam op het gebied van sport de laatste jaren in gang
hebben gezet. Bijvoorbeeld twee op de toekomst voorbereide sportaccommodaties; sportpark Prins
Willem-Alexander en sportpark Harga, de hardlooproutes in het Beatrixpak en de calisthenicsbuitensportparken in de hele stad. Het is dé manier om sporten en bewegen toekomstbestendig te
maken en dichtbij mensen te brengen, daar waar het hoort.
Wat verder mooi is om te zien is de tomeloze inzet van vrijwilligers en verenigingen. Eén daarvan wil
ik uitlichten omdat dit bijzonder is. Het gaat dan om de inzet van Hermes DVS die ertoe heeft geleid
dat Schiedam als échte cricketstad op de kaart is gezet door de realisatie van deze tweede graswicket.
De eerste graswicket ligt bij Excelsior ‘20 op Sportpark Thurlede.”
Wat is een graswicket precies?
Bertus: “Een graswicket is opgebouwd uit een geprepareerde ondergrond van keiharde Engelse klei
met daarop een Nederlandse graslaag waarop een egaal stuk veld ontstaat. Dat is dé stap naar
internationale cricketwedstrijden op Schiedams grondgebied! Hiermee kan Schiedam zich als
cricketstad nog steviger op de kaart zetten. Will van Wijk, erevoorzitter van Hermes DVS en tevens
een groot promotor van de cricketsport in Schiedam stelt; “zo’n graswicket is in Engeland normaal,
voor Nederland is dat uniek! Mooi dat we er eindelijk in Schiedam ook een hebben op sportpark
Harga bij Hermes DVS”.
Dat klinkt als een mooie stap voorwaarts voor het cricket in Schiedam. Heb je nog een laatste woord ter
afsluiting?
Bertus: “Dit soort ontwikkelingen geven mij vertrouwen dat we op de goede weg zijn met ons
sportbeleid in Schiedam. Bovenal zijn wij als VVD Schiedam trots op onze vrijwilligers en sporters!”

VVD Schiedam
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18 miljoen aan rijkssubsidie voor Schieveste!
Het lijkt wel een trend. Elke nieuwsbrief dit jaar is er goed nieuws op het gebied van de woningbouw.
Ook deze keer, en wat voor nieuws. Schiedam heeft 18 miljoen rijkssubsidie gekregen voor de
realisatie van Schieveste! Hierdoor is Schieveste echt een stuk dichterbij gekomen. Realisatie van de
3000 woningen op Schieveste zou een enorme
stap zijn om de doelen van de Woonvisie te
halen. Bovendien geeft Schieveste een
enorme impuls aan het gebied rondom
Schiedam Centrum. De gemeente zal nu op
zoek gaan naar de cofinanciering die nodig is
voor realisatie van Schieveste . We houden u
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Filmpje over hobbel Zwanensingel
Raadsleden Tom Janssen en Onno Spek zijn deze
zomer aan de slag gegaan met een irritatie van veel
mensen in Schiedam-Noord. We ontvingen veel
klachten van automobilisten en motorrijders en de
VVD Schiedam heeft hier met een filmpje aandacht
voor gevraagd. De Zwaluwlaan kent in beide
rijrichtingen hobbels, de één nog erger dan de ander,
die flinke overlast veroorzaken. Op de Zwaluwlaan
werd in het verleden vaak te hard gereden, daarom
liggen er ook verkeersdrempels. Dat is prima en een
goede manier om de snelheid eruit te halen. Echter, er
liggen ook twee enorme hobbels waar je niet met goed
fatsoen overheen kan. Tom zegt dan ook in het
filmpje: “Iedereen die in Schiedam Noord woont kent de
beruchte hobbel op de Zwaluwlaan wel. Je mag hier 50 maar
dat red je eigenlijk nooit.”

VVD Schiedam
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Er liggen twee hobbels waar je u tegen zegt. Dit levert veel hinder op, maar ook mogelijk gevaarlijke
situaties. Auto’s remmen hard af waar
achterliggend verkeer goed op moet letten.
Ook is de situatie voor motorrijders niet
zonder risico’s en wij willen voorkomen dat
er schade of, nog erger, een ongeluk
gebeurt. In een reactie heeft wethouder
Jeroen Ooijevaar laten weten dat het
straatwerk half oktober weer wordt
hersteld. Wij houden de
herstelwerkzaamheden goed in de gaten en
hopen dat het probleem in oktober
opgelost zal zijn! Kijk het het filmpje hier.

Winterterrassen in Schiedam
De VVD Schiedam is erg blij dat de gemeente onlangs heeft besloten om de versoepelde horeca regels
omtrent terrassen te verlengen tot 1 april 2021. Hierdoor kunnen horeca-ondernemers parasols en
verwarming plaatsten op hun terrassen zodat deze ook in de winter aangename plekken zijn om te
eten of een drankje te drinken. Met deze maatregelen kan de verspreiding van het Coronavirus zo
goed mogelijk worden tegengegaan terwijl de horeca zoveel mogelijk ontzien wordt. De VVD
Schiedam zal zich ook in de komende maanden inzetten voor een veilig en aangenaam bezoek aan de
mooie horeca gelegenheden in onze stad. We weten hoe lastig horeca-ondernemers het hebben gehad.
Dit kwam bijvoorbeeld naar voren bij het interview van raadslid Sandra Beenhakker met de uitbater
van lunchroom De Beurs.
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